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Co to jest rewitalizacja? 

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego 

obszarów zdegradowanych: 

  prowadzony w sposób kompleksowy, 

  poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, 

przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie 

  prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie 
programu rewitalizacji 

 



Cel opracowania i wdrożenia programu 

rewitalizacji dla Gminy Mińsk Mazowiecki: 

 pobudzenie aktywności środowisk lokalnych 

  stymulowanie współpracy wszystkich zainteresowanych 

(interesariuszy) na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego 

 przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego, szczególnie 

na obszarach koncentracji negatywnych zjawisk społecznych 

 



Model opracowania Programu rewitalizacji 

Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2020+ 

 

Program rewitalizacji Gminy Mińsk Mazowiecki na 
lata 2016-2020+ 

perspektywa zewnętrzna 

doświadczenie i 
wiedza interesariuszy 

zewnętrznych 
wiedza ekspercka 

perspektywa 
wewnętrzna 

doświadczenie i 
wiedza interesariuszy 

wewnętrznych 



Podstawa prawna opracowania 

Programu rewitalizacji Gminy Mińsk 

Mazowiecki na lata 2016-2020+ 

 art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.).  

 Wytyczne Ministra Infrastruktury i Budownictwa w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych, stosowane od 3 lipca 

2015 r. 

 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na 
lata 2014-2020 

 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 

 Instrukcja dotycząca przygotowania projektów rewitalizacyjnych w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz preferencje dla projektów 

mających na celu przywrócenia ładu przestrzennego 
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Partycypacja społeczna i mechanizmy 

włączenia interesariuszy w proces rewitalizacji 

Partycypacja a konsultacje 

społeczne 

Wykorzystywane formy 

informowania i angażowania 
interesariuszy 

 strona internetowa jako punkt 

informacyjny i konsultacyjny 

 ankiety internetowe 

skierowane do interesariuszy 

 warsztaty dla pracowników 

samorządu oraz liderów 

lokalnych z Gminy 

 debata z mieszkańcami 

 

Informowanie  

Konsultowanie  

Partycypacja  



BARIERY (PROBLEMY ROZWOJU) 

NA TERENIE GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

SFERA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA: 

 Podział Gminy na mniejsze części (jednostki) przestrzenne przez główne szlaki komunikacyjne 

(DK92 i DK 50 oraz linię kolejową Terespol-Berlin)  

 Duże rozdrobnienie osadnicze gminy, co utrudnia zwiększenie jakości i wydajności systemu 

komunikacyjnego, zwłaszcza w kontekście transportu wewnątrz gminy (między miejscowościami)  

 Brak terenów inwestycyjnych przy głównych szlakach komunikacyjnych  

 Dominująca ilościowo rozproszona niska zabudowa 

 Zagrożenie defragmentacją przestrzeni gminnej osiedlami deweloperskimi 

 Przemieszanie funkcjonalne różnych typów zabudowy 

 Niewystarczająca ilość terenów rekreacyjnych na obszarze gminy  

 Degradacja części terenów przestrzeni publicznych, w tym terenów zieleni, zorganizowanej 

 Przedłużające się procedury opracowania planów zagospodarowania przestrzennego w 

niektórych miejscowościach   

 Problemy administracyjne i proceduralne przy uzgadnianiu dokumentacji dla infrastruktury liniowej 



BARIERY (PROBLEMY ROZWOJU) 

NA TERENIE GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

SFERA SPOŁECZNA: 

 Odpływ, szczególnie młodszych mieszkańców, do miast 

 Mało konkurencyjny system edukacji w stosunku do miasta Mińsk Mazowiecki 

 Koncentracja osób niezaradnych życiowo w miejscowości Janów (mieszkańcy 

tzw. baraków)  

 Polaryzacja warunków bytowych społeczności lokalnej  

 Brak motywacji mieszkańców z byłych PGR do poszukiwania i podjęcia pracy  

 Mała aktywność społeczna, w tym brak współpracy pomiędzy ludnością rdzenną 

a napływową, niewielka integracja społeczności lokalnej  

 Słabo dostępne mieszkania komunalne i socjalne  

 Brak, u wielu mieszkańców, identyfikacji z miejscem zamieszkania 

 Niedostatek funduszy na wsparcie grup zagrożonych marginalizacją 



BARIERY (PROBLEMY ROZWOJU) 

NA TERENIE GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

SFERA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I TECHNICZNEJ: 

 Lokalne braki w zakresie podstawowej infrastruktury sieciowej, w tym systemu  kanalizacji 

sanitarnej  

 Brak szerokopasmowego internetu  

 Niezadowalająca sieć dróg osiedlowych i pomiędzy miejscowościami  wewnątrz Gminy  

 Niedostateczna powierzchnia, kubatura i układ funkcjonalny ważnych obiektów 

infrastruktury społecznej i kulturalnej (w tym brak domów kultury w niektórych 

miejscowościach)  

 Istotne braki w zakresie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej uniemożliwiające 

wykorzystanie walorów lokalnego środowiska przyrodniczego (ścieżki rowerowe, trasy 

spacerowo-rekreacyjne itp.) 

 Brak kanalizacji deszczowej  

 Niepełna infrastruktura związana z bezpieczeństwem ruchu tj. braki oświetlenia, chodników   

 Bardzo zły stan techniczny budynków, w których znajdują się mieszkania socjalne, w 

miejscowości Janów 



BARIERY (PROBLEMY ROZWOJU) 

NA TERENIE GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

SFERA GOSPODARCZA: 

 Relatywna słabość lokalnej bazy ekonomicznej: dominacja mikro- i małych 

przedsiębiorstw zwłaszcza zakładów osób fizycznych 

 Względna słabość lokalnego rynku wobec dominacji sąsiedztwa Warszawy i silnie 

zurbanizowanych stref Obszaru Metropolitalnego Warszawy 

 Nasilone wyjazdy do pracy poza obszar gminy 



BARIERY (PROBLEMY ROZWOJU) 

NA TERENIE GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

SFERA ŚRODOWISKOWA: 

 Hałas z lotniska w Janowie  

 Wciąż zbyt wysoki udział węglowych źródeł ogrzewania 

 Relatywnie niska świadomość ekologiczna mieszkańców 

 Występowanie terenów zaśmieconych przy trasach komunikacyjnych (problem 

odpadów wyrzucanych przez powracających z wypoczynku działkowiczów)  

 Zagrożenia dla gleby wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania kanalizacji 

sanitarnej w budynkach socjalnych w miejscowości Janów  

 Niezadowalający poziom retencji oraz stan urządzeń przeciwpowodziowych 

 Negatywny wpływ zanieczyszczeń, na jakość życia (hałas, spaliny, niska emisja) 



Obszary koncentracji negatywnych 

zjawisk 

Do najczęściej wymienianych obszarów koncentracji barier 
rozwojowych zaliczono: 

 Ankieta: 

Janów (31,37% wskazań), Targówka (19,61%), Kolonia Janów, Stojadła 

oraz Wólka Iłówiecka (po 11,76%) 

  Warsztaty: 

Janów 

 Prace eksperckie: 

Janów, Budy Janowskie, Dziękowizna  

 

 



Najbardziej adekwatne mierniki dla 

ujawnienia stanu kryzysowego określonego 

obszaru gminy Mińsk Mazowiecki w zakresie 

sytuacji społeczno-gospodarczej: 

SPOŁECZNE:  

 wysoki poziom ubóstwa 

 wysoka przestępczość 

 niski poziom edukacji 

 niska frekwencja w wyborach 

PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE:  

 degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o 

przeznaczeniu mieszkaniowym 

 brak funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne 

korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie 

energooszczędności i ochrony środowiska 

 niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną 

 



Wyznaczony obszar rewitalizacji 

Podobszar obrębu ewidencyjnego Janów z miejscowością wiejską 
Janów: 

 obejmuje ok. 333 ha z 759 ha całości obrębu ewidencyjnego 

Janów (3% powierzchni gminy) 

 zamieszkuje ten podobszar 500 mieszkańców (3,4% mieszkańców 

gminy) 



granice obrębu Janów 

wskazanego jako obszar do rewitalizacji 



Wizja rewitalizacji  

Gmina Mińsk Mazowiecki 

to obszar spójny społecznie, 

którego mieszkańcy bardzo dobrze oceniają 

jakość życia na tym terenie 

 

 

 Wizja nawiązuje bezpośrednio także do przeprowadzonego badania 

ankietowego i subiektywnej oceny jakości życia w gminie według 

mieszkańców (5,43 pkt w skali 10 punktowej) 



Macierz celów rewitalizacji (CR) i kierunków 

działań (KD) w ramach Programu rewitalizacji 

Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2020+ 

 
CR1. 

Spójność społeczna  

KD1.1. 

Wzmacnianie tożsamości lokalnej 

KD1.2. 

Wyrównywanie szans edukacyjnych 
dzieci i młodzieży 

KD1.3. 

Zwiększanie dostępności do usług 
społecznych wewnątrz gminy  

KD1.4. 

Wyrównywanie dostępu do 
infrastruktury rekreacyjnej i sportowej  

CR2. 

Dostęp do podstawowej 
infrastruktury wpływającej 

na jakość życia 

KD2.1. 

Zapewnienie odpowiedniego 
standardu technicznego 

mieszkaniom komunalnym i 
socjalnym  

KD2.2. 

Rozbudowa infrastruktury liniowej, w 
tym głównie kanalizacji  

KD2.3. 

Zapewnienie ludności lepszej 
jakościowo wody pitnej  

CR3. 

Poprawa stanu środowiska 

KD3.1. 

Poprawa jakości wód i gleby 
będących dotychczasowymi 

odbiornikami ścieków 
nieoczyszczonych lub słabo 

oczyszczonych  

KD3.2. 

Ograniczenie zanieczyszczeń 
powietrza pochodzących z tzw. 

niskiej emisji  



Projekty i przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne 

Podstawowe: 

 Budowa kanalizacji sanitarnej  

 Przebudowa i rozbudowa  stacji 

uzdatniania wody wraz z ujęciem 

wody 

 Budowa boisk sportowych oraz 

bieżni wraz z utwardzeniem terenu  

przy zespole szkół w Janowie 

 Budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego komunalnego 

Uzupełniające: 

 Remont  mostu  

 Remonty budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych komunalnych 

 Społeczny bank czasu – program 

wsparcia dla osób wykluczonych 

społecznie 

 



Nazwa projektu 
rewitalizacyjnego 

ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ 

Lokalizacja  
Wsie: Janów, Dziękowizna, Budy Janowskie, Kolonia Janów, Osiny z włączeniem do 
projektowanej studni w Sb13 w miejscowości Targówka* 

Podmioty realizujące 
projekt  

Gmina Mińsk Mazowiecki 

Zakres realizowanych 
zadań 

Etapy prac: 

1. Opracowanie pełnej dokumentacji 

2. Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę  

3. Wybór wykonawcy w trybie zamówienia publicznego  

4.  Budowa kanalizacji sanitarnej zgodnie z opracowanym projektem 

a). wykonanie sieci oraz przyłączy do pierwszej studni od strony sieci w miejscowości Janów 

b). wykonanie odcinka sieciowego - przesyłowego przez miejscowości Dziękowizna, Budy 

Janowskie, Kolonia Janów, Osiny z włączeniem do istniejącej sieci w Targówce - 

umożliwiającego odprowadzenie ścieków z Janowa  

Szacowana wartość  

Razem koszt budowy 7 188 115,25 zł (netto)  

w tym: 

Janów: 3 862 240,00 zł 

Dziękowizna: 485 680,00 zł 

Budy Janowskie: 1 727 311,50 zł 
Kolonia Janów: 1 112 883,75 zł 

Prognozowane rezultaty 

wraz ze sposobem ich 
oceny  

Objęcie systemem kanalizacji 380 mieszkańców (zakłada się, że 75% mieszkańców podepnie się 

do sieci).  

 Wybudowanie kanalizacji wpłynie na jakość życia – dostęp do podstawowej infrastruktury oraz 
na jakość środowiska (lepsza jakość wód i gleb (odbiorników ścieków)  



Nazwa projektu 

rewitalizacyjnego 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA  

STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z UJĘCIEM WODY  

Lokalizacja  Janów  

Podmioty realizujące 

projekt  

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, Gmina Mińsk Mazowiecki  

  

Zakres realizowanych 

zadań 

Prace wykonywane etapowo obejmowały  będą następujące działania:  

Sieć wodociągowa fi 110  

Przyłącza wodociągowe fi 40 

Roboty ziemne 

Roboty instalacyjne 

Zasilanie  przepompowni ścieków 

Badania i pomiary 

Roboty ogólnobudowlane 

Roboty z branży elektrycznej i AKPiA 

Instalacja wentylacji, osuszania i ogrzewania budynku 

Technologia  

Szacowana wartość  

3 854 753,65 zł  (w tym: Sieć wodociągowa fi - 110 165 420,10 zł;  Przyłącza wodociągowe fi - 40 37 164,61zł; 

Roboty ziemne - 610 812,06 zł;  Roboty instalacyjne - 586 026,21 zł; Zasilanie  przepompowni ścieków - 1 902,88 zł;  

Badania i pomiary - 24 829,89 zł;  Roboty ogólnobudowlane - 873 125,41 zł; Roboty z branży elektrycznej i AKPiA - 

357 180,50 zł, Instalacja wentylacji, osuszania i ogrzewania budynku - 100 394,83 zł; Technologia 1 097 897,16 zł. ) 

Prognozowane rezultaty 

wraz ze sposobem ich 

oceny  

Zabezpieczenie dostaw wody odpowiedniej jakości dla miejscowości: Janów, Nowe Osiny, Osiny, Kolonia Janów, 

Karolina 

(Kolonia Karolina), Ignaców, Dziękowizna, Anielew, Budy Barcząckie, Budy Janowskie, Barcząca, Zakole 

Wiktorowo, Stare Zakole, Chmielew, Mikanów, cz. Marianki i Targówka. 

Ocena jakości dostarczanej wody będzie równocześnie metodą oceny osiąganych rezultatów projektu.  



Nazwa projektu 
rewitalizacyjnego 

BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORAZ BIEŻNI WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU  
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W JANOWIE 

Lokalizacja  Janów  

Podmioty realizujące 
projekt  

Gmina Mińsk Mazowiecki 

Zakres realizowanych 
zadań 

Roboty przygotowawcze i roboty ziemne 

BOISKO PIŁKARSKIE (nawierzchnia, sprzęt sportowy) 

BOISKO UNIWERSALNE (nawierzchnia, sprzęt sportowy) 

NAWIERZCHNIA BIERZNI 100m / 4 tory/ 

Piaskownica do skoku w dal 

Ogrodzenie 

Chodniki 

Zieleń  
Oświetlenie boisk  

Szacowana wartość  720 186, 86 zł 

Prognozowane rezultaty 

wraz ze sposobem ich 
oceny  

Zwiększenie dostępności do sportu i rekreacji. Poprawa warunków edukacyjnych w szkole w 

Janowie.  

 Rezultaty: większa liczba dzieci uprawiających sport (monitoring liczby uczniów biorących 

udział w dodatkowych zajęciach sportowych, liczba międzyszkolnych imprez sportowych 
zrealizowanych na nowym obiekcie).  



Nazwa projektu 

rewitalizacyjnego 

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO  

WIELORODZINNEGO KOMUNALNEGO 

Lokalizacja  Janów  

Podmioty realizujące 

projekt  
Gmina Mińsk Mazowiecki 

Zakres realizowanych 

zadań 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego - wykonanie stanu zero 

Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

Roboty instalacyjne hydrauliczne 

Instalowanie centralnego ogrzewania 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego - przyłącze kanalizacji 

sanitarnej i wody 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego – instalacje elektryczne  

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego - powyżej stanu zero (wykonany 

w pierwszym etapie) 

Szacowana wartość  3 043 853  zł 

Prognozowane rezultaty 

wraz ze sposobem ich 

oceny  

Nowe, o wyższym standardzie mieszkania komunalne. Sposób oceny rezultatów- liczba 

mieszkań, liczba osób korzystających z lokali komunalnych.   



Nazwa projektu 

rewitalizacyjnego 
 REMONT  MOSTU  

Lokalizacja  Janów ul. Wspólna  

Podmioty 

realizujące projekt  
Gmina Mińsk Mazowiecki 

Zakres 

realizowanych 

zadań 

Wykonanie dokumentacji 

 Przeprowadzenie prac budowlanych  

Szacowana wartość  
68400,- (brutto) 

Prognozowane 

rezultaty wraz ze 

sposobem ich 

oceny  

Zwiększenie spójności terytorialnej miejscowości Janów. Wpływ 

na jakość życia poprzez zwiększenie bezpieczeństwa. 

Sposób oceny rezultatów – raport z realizacji projektu. 

  



Nazwa projektu 

rewitalizacyjnego 

REMONTY  BUDYNKÓW MIESZKALNYCH  

WIELORODZINNYCH KOMUNALNYCH 

Lokalizacja  Janów 

Podmioty realizujące 

projekt  
Gmina Mińsk Mazowiecki 

Zakres realizowanych 

zadań 

Wykonanie oceny koniecznych remontów, szczególnie tych 

budynków, które są w złym stanie technicznym  

Przeprowadzenie remontów szczególnie dachów i ścian 

 Termomodernizacja  

Wyposażenie wszystkich mieszkań komunalnych w dostęp do 

podstawowej infrastruktury typ: łazienka, wc.   

Szacowana wartość    

Prognozowane 

rezultaty wraz ze 

sposobem ich oceny  

Powstanie mieszkań komunalnych o wyższym standardzie Poprawa 

warunków zamieszkania w zakresie stanu technicznego budynków 

oraz  gospodarki energetycznej  

Sposób oceny rezultatów- liczba mieszkań, liczba osób 

korzystających z lokali komunalnych.   

 Jest to działanie zwiększające efekt synergii w zakresie wpływu na 

gospodarkę mieszkaniową gminy, uzupełnia projekt związany z 

budową budynku wielorodzinnego komunalnego.  



Nazwa projektu 

rewitalizacyjnego 

SPOŁECZNY BANK CZASU 

– PROGRAM WSPARCIA DLA OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE 

  

Lokalizacja  Janów i inne miejscowości gdzie mieszkają osoby starsze, korzystające z pomocy 

społecznej, dzieci i młodzież wymagająca wsparcia  

Podmioty realizujące 

projekt  
Gmina Mińsk Mazowiecki, GOPS 

Zakres realizowanych 

zadań 

Projekt będzie zróżnicowany i w jego ramach będą podejmowane takie działania jak:  

- odwiedziny w domu osób starszych, pomoc w drobnych pracach domowych, 

zakupach,   

- organizacje wspólnych spotkań, spacerów, grup tematycznych aktywizujących 

seniorów 

- pomoc w wykonaniu czynności urzędowych,  

- nauka obsługi komputera i języka angielskiego (w tym animowanie współpracy 

międzypokoleniowej),  

- pomoc dzieciom i młodzieży w nadrabianiu zaległości edukacyjnych.  

Szacowana wartość  20 000 zł  

Prognozowane rezultaty 

wraz ze sposobem ich 

oceny  

  

Poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu, szczególnie dla osób starszych. 

Włączenie i integracja społeczna, w tym integracja międzypokoleniowa. 

 Sposób oceny rezultatów na podstawie raportów z wykorzystaniem takich wskaźników 

jak: liczba osób uczestniczących w programie, w tym liczba wolontariuszy 

zaangażowanych w bank czasu.   



Komplementarność projektów 

rewitalizacyjnych z celami rewitalizacji   

  CELE Spójność 

społeczna 

Dostęp do podstawowej infrastruktury wpływającej  

na jakość życia 

Poprawa stanu 

środowiska  PROJEKTY 

                                            Przedsięwzięcia (projekty)  rewitalizacyjne podstawowe   

Budowa kanalizacji sanitarnej  – + + 

Przebudowa i rozbudowa  stacji 

uzdatniania wody wraz z 

ujęciem wody 

+  + + 

Budowa boisk sportowych oraz 

bieżni wraz z utwardzeniem 

terenu  przy zespole szkół w 

Janowie 

+ + _ 

Budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego komunalnego 
+ + + 

                                              Przedsięwzięcia (projekty)  rewitalizacyjne uzupełniające    

Remont  mostu  – + – 

Remonty budynków 

mieszkalnych 

wielorodzinnych komunalnych 

+ + + 

Społeczny bank czasu 

– program wsparcia dla osób 

wykluczonych społecznie 

  

+ – – 



Realizacja Programu rewitalizacji 

 Dla prawidłowej realizacji Programu rewitalizacji kluczowe 

znaczenie ma system komunikacji z interesariuszami, którego 

podstawowym celem jest uzyskanie partycypacji tj. aktywnego 

uczestnictwa społeczności lokalnej w procesie rewitalizacji, poprzez 

jej aktywny udział w programowaniu, decyzjach oraz realizacji i 
finansowaniu poszczególnych przedsięwzięć 

 Komunikacja społeczna ma zapewnić partnerom Programu: 

 dostęp do informacji na temat celów i problemów rewitalizacji 

 chęć i możliwość wyrażania własnych opinii 

 chęć i możliwość przedstawiania własnych projektów, które mogłyby 

być współfinansowane z EFRR, EFS oraz innych źródeł 

 uzyskanie porozumienia pomiędzy partnerami procesu rewitalizacji a 

Władzami Gminy 



Monitoring  

 System monitoringu w ramach Programu rewitalizacji powinien 

zapewnić:  

 dane ilościowe i jakościowe wskazujące postępy w realizacji Programu, 

m.in. stopień zaangażowania interesariuszy, osiągnięte wskaźniki i 

stopień poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru rewitalizacji 

 dane do korygowania kierunków interwencji m.in. rekomendacje do 

wprowadzania zmian. 

 Dane niezbędne do monitoringu i oceny skuteczności działań 

podejmowanych w ramach procesu rewitalizacji będą 
pozyskiwane przede wszystkim z Urzędu Gminny, Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Zakładu Gospodarki 

Komunalnej 

 Zebrane informacje i dane pozwolą na ocenę ilościową i 

jakościową prowadzonych działań rewitalizacyjnych 



Monitoring  

CR1. 

Spójność 

społeczna 

 Wskaźniki:  

- liczba mieszkań komunalnych 
oddanych do użytku (szt.) 

- liczba osób korzystających z 
pomocy społecznej (w tym 
mieszkających na obszarze  

rewitalizacji) (osoby) 

- co najmniej równy  jak w 
innych miejscowościach gminy  

poziom partycypacji  np. 
udział w wyborach, 

zebraniach itp. (frekwencja)  

- liczba osób korzystających z 
banku czasu i liczba 

wolontariuszy 
zaangażowanych w działanie 
banku czasu (w tym  z obszaru 

rewitalizacji) (osoby) 

CR2. 

Dostęp do podstawowej 
infrastruktury wpływającej 

na jakość życia 

Wskaźniki: 

- odsetek mieszkańców gminy 
objętych systemem kanalizacji 

zbiorczej (w tym odsetek na 
obszarze rewitalizacji) (%)  

 - liczba gospodarstw 
domowych korzystających z 

SUW w Janowie (szt)  

- Liczba imprez sportowych 
odbywających się na boisku 

szkolnym w Janowie (szt) 

CR3. 

Poprawa stanu środowiska 

Wskaźniki: 

- liczba i powierzchnia 
mieszkań komunalnych 
objętych działaniami 
remontowymi ,  w tym 

zmniejszenie negatywnego 
oddziaływania  na  środowisko 

(zmiana systemów 
grzewczych, 

termomodernizacja, dostęp 
do sieci kanalizacyjnej) (szt, 

m2) 

- odsetek  mieszkańców 
korzystających z kanalizacji (%) 


